
Atklāts konkurss 

“Lietota autogreidera piegāde SIA “Komunālserviss “TILDe”” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND 2020/47) 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

 

2020. gada 22. septembrī 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese 

1.1. Tukuma novada Dome (TND); 

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975; 

 Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101. 

1.2. Iepirkums tiek veikts centralizēti SIA “Komunālserviss TILDe”” vajadzībām. 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

      TND 2020/47 

3. Iepirkuma procedūras veids 

      Atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma priekšmets un apjoms. 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir lietota autogreidera piegāde SIA “Komunālserviss “TILDe”” saskaņā ar 

Tehniskajām specifikācijām - nolikuma 1. pielikums. CPV iepirkumu klasifikatora kods: 43220000-1 

(Greideri un planētāji) (galvenais priekšmets). 

4.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

5. Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē. 

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2020. gada 1. 

septembrī. Iepriekšējais informatīvais paziņojums nebija. 

 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Agris Zvaigzneskalns – Domes priekšsēdētāja vietnieks 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

Laila Dzalbe – Finanšu pārvaldes vadītāja vietniece budžeta jautājumos 

Komisijas locekļi: 

Valdis Mitenbergs – SIA “Komunālserviss “TILDe”” valdes loceklis 

Sigrija Kairiša – īpašumu apsaimniekošanas speciāliste 

Māra Zeipiņa – iepirkumu speciāliste 

 

Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums. 

Tukuma novada Domes priekšsēdētāja N.Reča 2020. gada 19. augusta rīkojums Nr. 221-d, Tukuma 

novada Domes iepirkumu komisijas nolikums (Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. 

Nr.14., 13.§). 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds veikts. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 18.septembrim, plkst. 11.00. Pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 6.punktu, ja tiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, šo noteikumu 3. 

punktā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu var samazināt par piecām dienām. 

8. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas. 

Nr. 

p. k. 
Pretendents 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks EIS “e-

konkursu” apakšsistēmā 

Kopējā piedāvātā 

līgumcena, EUR bez PVN 

1. "Politehnika" SIA IKF 18.09.2020 plkst. 10:57 EIRO 99000 



Nr. 

p. k. 
Pretendents 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks EIS “e-

konkursu” apakšsistēmā 

Kopējā piedāvātā 

līgumcena, EUR bez PVN 

2. "POLTEH" SIA 17.09.2020 plkst. 10:35 EIRO 122000 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks. 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 11:00 (11:26), 

Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

 

10. Tā Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums  

Iepirkuma procedūra tika izbeigta. 

 

11. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi. 

 Iepirkuma procedūra tika izbeigta. 

 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu  

 Iepirkuma procedūra tika izbeigta. 

13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs – pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises kārtība” 19. punktu  

 Iepirkuma procedūra tika izbeigta. 

 

14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4. punktu, jo iesniegti iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi. 

 
15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu.  

 Tāds lēmums netika pieņemts. 

 

16. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta piedāvājumu elektroniska iesniegšana, ja pasūtītājam ir 

pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas.  

Piedāvājumi tika iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā. 

 

17. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. Nav. 

 Komisijas priekšsēdētājs:  

 

______________________ A. Zvaigzneskalns 

 

Komisijas dalībnieki: 

 

______________________ L.Dzalbe 

 

______________________ V.Mitenbergs 

 

______________________ S.Kairiša 

 

______________________ M.Zeipiņa 


